
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tisková zpráva 
 

Rekapitulace činnosti svazku obcí 

Mikroregion Svitavsko 

v období 2006 - 2010 
 

 
Co řeší mikroregion: 
 

- obnova drobných památek v mikroregionu 
- budování a obnova sportovišť 
- péče o turistickou infrastrukturu (vč. obnovy prvků bohužel opakovaně poškozovaných) 

(odpočívadla, mapové tabule, naučná stezka) 
- podpora vzniku a činnosti MAS SVITAVA o.s. 
- samostatná kapitola realizace projektu Integrovaný systém nakládání s odpady – sběrné 

dvory Svitavska, jehož příprav byla zahájena již v roce 2005, dozvuky realizace a řešení 
nezbytných náležitostí projektu až do roku 2009. S tím, že se samozřejmě mikroregion 
věnuje fázi udržitelnosti projektu do roku 2013. 

 
Souhrnně dotace: lze říci, že za uvedené období mikroregion získal, přivedl do regionu (schválně 
neuvádím „do mikroregionu“, ale do širšího regionu) dotace ve výši 51 mil. Kč. (Většina je 
samozřejmě na sběrné dvory: 48,8 mil. Kč. Dotace není jen do mikroregionu, ale do „regionu“ - býv. 
okresu). 
 
2006 
• Realizace projektu Obnova kulturního dědictví venkova v Mikroregionu Svitavsko 

zahrnovala obnovu drobné památkové architektury v obcích Svitavy, Hradec nad Svitavou, 
Opatovec a Radiměř (300 tis. Kč dotace POV, rozpočet 636 673 Kč) 

• Příprava projektu Integrovaný systém nakládání s odpady – sběrné dvory Svitavska.  
o zpracována dokumentace pro stavební povolení pro všech 17 sběrných dvorů 
o příprava zadávacích řízení na dodavatele projektu. Výběrové řízení na dodavatele 

technologické části dokončeno (uzavřena smlouva s firmou A-TEC), výběrové řízení 
na dodavatele stavební části zrušeno 
 

2007 
• Obnova drobné památkové architektury v Mikroregionu Svitavsko zahrnovala obnovu 

drobných památek v obcích Opatovec, Svitavy, Vendolí, Radiměř, Dětřichov, Kamenná Horka a 
Hradec nad Svitavou. (dotace 400 tis. Kč ) 



 
 
• Projekt Integrovaný systém nakládání s odpady – sběrné dvory Svitavska. 

o provedení výběrového řízení na dodavatele stavební části projektu. Následně uzavřena 
smlouva s vybraným dodavatelem EVT SVITAVY s.r.o. 

o realizace projektu (Investiční fáze dokončena 20.12.2007, 25.3.2008 proběhlo 
slavnostní ukončení projektu a zprovoznění sběrných dvorů). 

o podrobnější rekapitulace k projektu na konci materiálu 
 

2008 
• Realizace projektu Sportoviště v Mikroregionu Svitavsko (500 tis. Kč dotace POV). Akce 

v obcích Javorník, Dětřichov, Radiměř, Hradec n/Sv., Svitavy, Březová n/Sv. a Koclířov. 
 
 
• Investice mikroregionu do již vybudované infrastruktury: 

o péče o drobnou turistickou infrastrukturu v mikroregionu a její obnova (odpočívadla, 
mapové tabule, značení cyklotras) 

o vybudování a péče o naučnou stezku Českomoravským pomezím. Její opakovaná 
obnova a opatření v souvislosti poškozením. (obnova informačních tabulí, zaměření 
hraničních kamenů apod.) 

• Podíl na přípravě a vzniku MAS Svitava o.s., podpora jeho činnosti. Prostřednictvím MAS 
Svitava o.s. bude v následujících 5 letech podpořena realizace projektů dotací v souhrnné výši 
cca 20 mil. Kč. 

 
2009 
• Realizace projektu Sportoviště v Mikroregionu Svitavsko (500 tis. Kč dotace POV, rozpočet 

815 684 Kč). Akce v obcích Vendolí, Svitavy, Radiměř. 
• Průběžné zajišťování provozní fáze projektu Integrovaný systém nakládání s odpady – sběrné 

dvory Svitavska pro 17 sběrných dvorů, vč. administrace kontrol projektu apod. 
 
2010 
Doposud: 

• Realizace projektu Obnova drobné památkové architektury v mikroregionu Svitavsko 
(400 tis. Kč dotace POV). Akce v obcích Hradec nad Svitavou, Kamenná Horka, Koclířov, 
Radiměř, Dětřichov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaroslav Klodner, předseda svazku obcí 



Informace v bodech:
Příprava projektu byla zahájena již na podzim 2004.

Předmět projektu: vybudování 17 sběrných dvorů
nákup 360 ks kontejnerů různých typů!
nákup vozu pro svoz odpadů
nákup další techniky pro nakládní s odpady - štěpkovače, drtič, překopávač, nakladač atp.

Rozpočet projektu v hrubých číslech:
celkem: 59,5 mil. Kč
z toho stavba 43,7 mil. Kč
z toho kontejnery a technika 15,8 mil. Kč

Mezi další náklady projektu patří projektová příprava, publicita projektu, management projektu atp.

dotace OP Infrastruktura: 46,8 mil. Kč 79%
z toho EU (ERDF): 41,3 mil. Kč 70%
z toho SFŽP: 5,5 mil. Kč 9%
Pardubický kraj 2 mil. Kč

sběrný dv ůr rozpo čet sb ěrného dvora, v č. vybavení

Brněnec 1 755 475
Bystré 6 525 460
Dolní Újezd 3 039 399
Chornice 2 016 649
Litomyšl 3 356 341
Městečko Trnávka 870 015
Moravská Třebová 2 327 012
Morašice 644 788
Osík 2 074 746
Polička 3 926 888
Rychnov na Moravě 721 724
Sloupnice 1 759 910
Strakov 1 421 363
Svitavy 12 635 977
Široký Důl 1 413 606
Vendolí 1 611 803
Vítějeves 1 179 830

CELKEM 47 280 986

Další investice: svozový vůz (5,5 mil. Kč), 3 štěpkovače (celkem 1,5 mil. Kč), drtič, překopávač, nakladač aj.

Spolufinancování projektu Mikroregionem Svitavsko je zajištěno příspěvky partnerských obcí zapojených od projektu.

INTEGROVANÝ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY - SBĚRNÉ DVORY SVITAVSKA

STRUČNÝ PŘEHLED PRO PREZENTACI PROJEKTU

Mikroregion Svitavsko obdržel rozhodnutí o dotaci z OP Infrastruktura v červnu 2005, následovala další fáze 
projektové přípravy, jednání s partnery projektu a výběr dodavatelů.

Stavba sběrných dvorů byla dokončena v prosinci 2007.

Projekt je rozdělen na dvě části: 1. výstavba 17 sběrných dvorů v okrese Svitavy (dodavatel EVT SVITAVY s.r.o.), 2. 
dodávka kontejnerů a další techniky pro nakládání s odpady (dalších 34 obcí), dodavatel A-TEC s.r.o.

Co ještě Mikroregion Svitavsko čeká: dočerpat poslední část dotace OP Infrastruktura, zpracovat závěrečné 
vyhodnocení projektu.

Další činnosti v období leden - březen 2008: zpracování a projednávání provozních řádů, příprava smluv s 
provozovateli a zapojenými obcemi, zpracování podkladů pro souhlas krajského úřadu s provozováním, kolaudační 
řízení atp.

 
Vypracoval : Mgr. Jaroslav Špajs, OHGS s.r.o., 14.9.2010 


